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Voorstel
Aan het dagelijks bestuur wordt voorgesteld om 

 

Besluit
Het dagelijks bestuur van Ferm Werk besluit:

Ondertekening
Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van Ferm Werk gehouden op  
5 november 2020.

G.F. Becht S. Wierenga
voorzitter dagelijks bestuur Ferm Werk plv. secretaris dagelijks bestuur Ferm Werk

1. In te stemmen met de Archiefverordening 2020 GR Ferm Werk en deze ter vaststelling aan het 
algemeen bestuur aan te bieden.

2. De Beheerregeling informatiebeheer 2020 GR Ferm Werk  vast te stellen.

3. Het Aanwijzingsbesluit informatiebeheer 2020 vast te stellen
 

Conform het voorstel.
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Voorstel
Inleiding
In zijn KPI rapport over 2019 heeft de archiefinspecteur geadviseerd om in 2020 de oude 
Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer uit 2014 te vervangen door een geactualiseerde 
versie, gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Dit zou bij voorkeur moeten gebeuren 
voordat het Handboek Vervanging wordt gewijzigd.

Met dit voorstel wordt u een nieuwe archiefverordening voorgelegd alsmede een beheerregeling 
informatiebeheer. Beide naar de nieuwste modellen van de VNG en met behulp van de 
archiefinspecteur aangepast aan de situatie bij Ferm Werk. Omdat de beheerregeling geen aanwijzing 
van een archivaris en archiefbewaarplaats bevat, is er een apart aanwijzingsbesluit toegevoegd 
waarin de streekarchivaris van het RHC als archivaris en het RHC als bewaarplaats worden 
aangewezen.

Beoogd effect 
Met vaststelling van de nieuwe verordening, de beheerregeling en het aanwijzingsbesluit zijn de voor 
de archiefwet noodzakelijke besluiten genomen volgens de laatste standaarden.

Vervolgtraject
De archiefverordening zal ter vaststelling aan het algemeen bestuur worden aangeboden.
Archiefverordening, beheerregeling en aanwijzingsbesluit zullen op de voorgeschreven wijze worden 
bekendgemaakt en ter beschikking gesteld op Overheid.nl. 

Een geactualiseerd handboek DIV en handboek Vervanging zijn in productie en kunnen in december 
ter vaststelling aan het dagelijks bestuur worden aangeboden. 

Bijlagen
 Concept Archiefverordening 2020 GR Ferm Werk 
 Concept Beheerregeling informatiebeheer 2020 GR Ferm Werk
 Concept Aanwijzingsbesluit informatiebeheer 2020
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